Organisatie

Historisch OntmoetingsPunt

HOP Schoonhoven
Het Historisch OntmoetingsPunt (HOP) is een vaste plek in de
bibliotheek van Schoonhoven waar je informatie vindt over de
geschiedenis van Schoonhoven en omgeving. Het HOP helpt je
een begin te maken met genealogisch en historisch onderzoek.
Adres: Spoorstraat 3A

HOP Krimpen aan de Lek
Het Historisch OntmoetingsPunt (HOP) is een vaste plek in de
bibliotheek van Krimpen a/d Lek waar je informatie vindt over de
geschiedenis van Krimpen a/d Lek en omgeving. Het HOP helpt je
een begin te maken met genealogisch en historisch onderzoek.
Adres: De Markt 201

Openingstijden:
maandag 14.00-17.00 uur
dinsdag
10.00-12.00* / 14.00-17.00 uur
18.30-20.30 uur
woensdag 10.00-12.00 uur*
14.00-17.00 uur
donderdag 10.00-12.00* / 14.00-17.00 uur
vrijdag
14.00-17.00 / 18.30-20.30 uur
zaterdag
10.00-15.00 uur

Openingstijden:
maandag 10.00-14.00* uur / 14.00-17.00 uur
dinsdag
10.00-14.00* uur / 14.00-17.00 uur
woensdag 10.00-14.00* uur / 14.00-17.00 uur
donderdag 10.00-14.00* uur / 14.00-17.00 uur
vrijdag
10.00-14.00* uur / 14.00-17.00 uur
zaterdag
11.00-13.00 uur

Voor informatie over openingstijden, beschikbaarheid van
materialen, aanmelding voor lezingen en reserveren van vitrines:
Bibliotheek Krimpenerwaard
Spoorstraat 3a, 2871 TN Schoonhoven
Tel.: 0182-385406
mnahon@debibliotheekkrimpenerwaard.nl
www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl
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Voor informatie over openingstijden, beschikbaarheid van
materialen, aanmelding voor lezingen en reserveren van vitrines:
Bibliotheek Krimpenerwaard
De Markt 201, 2931 EC Krimpen a/d Lek
Tel.: 0180-521951
gblok@debibliotheekkrimpenerwaard.nl
www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl

HOP Ouderkerk
Het Historisch OntmoetingsPunt (HOP) is een vaste plek in de
bibliotheek van Ouderkerk waar je informatie vindt over de
geschiedenis van Ouderkerk en omgeving. Het HOP helpt je
een begin te maken met genealogisch en historisch onderzoek.
Adres: Kerkweg 82d

HOP Bergambacht
Het Historisch OntmoetingsPunt (HOP) is een vaste plek in de
bibliotheek van Bergambacht waar je informatie vindt over de
geschiedenis van Bergambacht en omgeving. Het HOP helpt je
een begin te maken met genealogisch en historisch onderzoek.
Adres: Pleinstraat 4

Openingstijden:
maandag 19.00-20.30 uur
dinsdag
14.00-15.30 uur
woensdag 14.00-15.30 uur
donderdag 10.00-11.30 uur
vrijdag
19.00-20.30 uur

Openingstijden:
Maandag 14:00 - 17:00 uur
Dinsdag
10:00 - 12:00 uur* / 14:00 - 17:00 uur
Woensdag 10:00 - 12:00 uur* / 14:00 - 17:00 uur
Donderdag 10:00 - 12:00 uur* / 14:00 - 17:00 uur
Vrijdag
14:00 - 17:00 uur / 18:30 - 21.00 uur
Zaterdag
10:00 - 13:00 uur

Voor informatie over openingstijden, beschikbaarheid van
materialen, aanmelding voor lezingen en reserveren van vitrines:

Voor informatie over openingstijden, beschikbaarheid van
materialen, aanmelding voor lezingen en reserveren van vitrines:

Bibliotheek Krimpenerwaard
Kerkweg 82d, 2935 AK Ouderkerk a/d IJssel
Tel.: 0180-681971
gblok@debibliotheekkrimpenerwaard.nl
www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl

Bibliotheek Krimpenerwaard
Pleinstraat 4, 2861 XH Bergambacht
Tel.:0182-353355
mnahon@debibliotheekkrimpenerwaard.nl
www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl
*Lezen en lenen

Wie organiseert het?
Het HOP wordt mogelijk gemaakt door het Streekarchief Midden-Holland, Bibliotheek Krimpenerwaard, de Historische Vereniging
Schoonhoven, de Historische Vereniging Ouderkerck op d’IJssel, Historische Vereniging Crempene en Historische Vereniging Bergambacht.
Voor inhoudelijke informatie over historisch onderzoek en het stellen van vragen:
Streekarchief Midden-Holland, Klein Amerika 20, 2806 CA Gouda, Tel.: 0182-521821, info@samh.nl, www.samh.nl
Tekst & redactie: De Bibliotheek Krimpenerwaard • Realisatie: Studio Liedorp - Krimpen a/d Lek
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Historisch OntmoetingsPunt Krimpen aan de Lek
Lezing

Woensdag 3 november | 20:00 uur
Krimpen aan de Lek in de 18e eeuw
Historicus Sander Wassing houdt tijdens de ledenbijeenkomst van de Historische Vereniging Crempene
een boeiende lezing over Krimpen aan de Lek aan het
eind van de 18e eeuw. Hoe zag Krimpen aan de Lek er
toen uit en hoe werd de plaats verder gekarakteriseerd?

Exposities

Sportverenigingen
Nog tot begin september staan de lokale sportverenigingen centraal in een expositie. Een feest van
herkenning voor mensen die lid zijn of lid geweest zijn
van een sportvereniging. Sommige verenigingen bestaan
al heel lang, zoals gymnastiekvereniging Sparta (1903) en
voetbalvereniging Dilettant (1927).
Monumenten
In september en oktober is er een expositie te zien over
de rijks- en gemeentelijke monumenten uit Krimpen

Historisch OntmoetingsPunt Ouderkerk aan den IJssel

Expositie

aan de Lek. Dit in het kader van Open Monumentendag
op zaterdag 11 september. Krimpen aan de Lek kent
enkele rijksmonumenten, zoals de watertoren en de
grafkelders op de begraafplaats aan de Molenweg.
Daarnaast zijn diverse woonhuizen in het dorp
aangemerkt als gemeentelijk monument.

”Nadenken over en terugdenken aan vijf lange jaren
van bezetting”.
De Historische Vereniging Ouderkerck op d’IJssel
besteedt in de Oudheidskamer veel aandacht aan
75 jaar +1 bevrijding in Ouderkerk. In het Historisch
Ontmoetingspunt (HOP) in de bibliotheek is naast een

Krimpen aan de Lek in vroeger tijden
In november en december gaan we terug in de tijd met
gravures, tekeningen en foto’s van vroeger. Zie ook de
lezing van Sander Wassing over Krimpen aan de Lek in
de achttiende eeuw op 3 november.

Historisch OntmoetingsPunt Bergambacht

Lezingen

Dinsdag 3 augustus | 19:00 – 20:30 uur
Historische boerderijen en erven in Zuid-Holland
In het kader van de Herman de Man-maand geeft
onderzoeker Frits van Ooststroom een lezing over
boerderijen en erven in Zuid-Holland. Als illustratiemateriaal maakt hij onder meer gebruik van de
prachtige boerderij-aquarellen die de Rotterdamse
architect Jan Verheul tussen 1920 en 1940 maakte.
Het tweede deel van de lezing is grotendeels gewijd aan
de boerderijen van Bergambacht en omgeving.

Historisch Café

Iedere eerste vrijdagmiddag van de maand van 14.00
tot 16.00 uur zit de Historische Vereniging Crempene
in de Bibliotheek om een speciaal historisch thema te
bespreken. Heb je vragen over de historie van Krimpen
aan de Lek, zoek je een bepaalde foto of beschik je over
interessant (beeld)materiaal, kom dan gerust eens
langs.

Historisch OntmoetingsPunt Schoonhoven
Donderdag 14 oktober, 11 november en 9 december
Elke tweede donderdag van de maand draaien we
op groot scherm een film over de geschiedenis van
Schoonhoven of de omgeving. De film begint om 10.30
uur en de toegang is gratis, je kunt zo binnen lopen.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
14 okt : Impressie van het bezoek van koningin Beatrix in
1982, de jaarmarkt in 1977 en Koninginnedag 1977
11 nov: Impressie van de Lek, de geschiedenis van
kapitein Kok en ingebruikneming van de nieuwe
veerboot in 2006
9 dec: Mijn Groene Hart

Lezingen en exposities

Dinsdag 14 september | 19:00 uur - 20:30 uur
De Dika-fabriek
Buiten de Veerpoort, bij de laatste fabrieksschoorsteen
van Schoonhoven, staan de bedrijfsgebouwen van de
Dika. De fabriek, gespecialiseerd in het drogen van
groenten, vestigde zich hier in 1953. In 2018 werd het
bedrijf verkocht. Het productieproces in Schoonhoven is
inmiddels gestopt. Jan Diekema, de laatste directeur van
dit familiebedrijf, zal het verhaal van deze onderneming
vertellen. Gekoppeld aan deze lezing is er een expositie
in de bibliotheek in september en oktober.
Dinsdag 23 november | 19:00 uur - 20:30 uur
De Oude Hollandse Waterlinie
In het Rampjaar van 1672 maakten de Hollanders
gebruik van een waterlinie vanaf Amsterdam tot aan
Heusden om de vijand tegen te houden. Leen Ouweneel

Dinsdag 12 oktober | 19:00 – 20:30 uur
De grote brand in Bergambacht
Roel Botter vertelt over de ramp in Bergambacht die zich
op 3 oktober precies 100 jaar geleden voltrok. Vonken uit
de locomotief van het spoortreintje van Schoonhoven
naar Gouda zetten het rieten dak in brand van een
nabijgelegen boerderij. Door de stormachtige wind
sloeg het vuur al snel over naar andere huizen.
De toenmalige dorpskom was voor een groot deel
verwoest en 21 gezinnen werden dakloos.

deed de afgelopen jaren uitvoerig onderzoek naar de
waterlinie en schrijft ter gelegenheid van het 350-jarig
bestaan van het Rampjaar een boek hierover. Deze
avond vertelt hij over zijn bevindingen en de rol die
Schoonhoven en Nieuwpoort in de waterlinie speelden.
Bekijk ook de bijbehorende expositie die in november en
december in het HOP staat.
Do 25 november | 20:00 uur - 22:00 uur
Auteurslezing door Judith Koelemeijer
Judith Koelemeijer (1967) schreef
als kind al graag verhalen. Haar
familiegeschiedenis Het zwijgen van
Maria Zachea werd na verschijnen
in 2001 alom geprezen. Op dit
moment legt zij de laatste hand aan
de biografie van de Joodse Etty Hillesum (1914-1943).
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar aan de balie voor
€ 15,- en € 10,- op vertoon van een geldige bibliotheekpas.
Inclusief koffie/thee + lekkernij vooraf en een drankje
in de pauze. Met signeersessie en de gelegenheid om
vragen te stellen.

Cursus Schoonhovologie

Vanaf 22 september verzorgt de Historische Vereniging
Schoonhoven weer de cursus Schoonhovologie. Met een
stadswandeling, excursies en een open-boekexamen.
Deelname is € 100, -, leden van de HVS betalen € 85, -.
De cursus van 12 lessen vindt plaats elke woensdagavond in het Historisch OntmoetingsPunt in de bibliotheek
aan de Spoorstraat van 19.30-22.00 uur. Aanmelden kan
via de website historischeverenigingschoonhoven.nl.

Foto: Annaleen Louwes

Historische filmochtenden

kleine tentoonstelling over ditzelfde onderwerp aan de
wand, de vitrine ingericht met voorwerpen die wellicht
door veel mensen herkend zullen worden. Ze zijn in
bruikleen van het Streekmuseum Krimpenerwaard. Op
de leestafel ligt een map met kopieën van verslagen uit
de oorlog van Ouderkerkers, die eerder zijn verschenen
in het periodiek van de Historische Vereniging.

Dinsdag 30 november | 19:00 – 20:30 uur
Meten is weten
Als we tegenwoordig boodschappen doen worden de
artikelen niet meer afgewogen. Alles is verpakt en we
hoeven er niet meer op te letten of we het juiste gewicht
wel krijgen. Winkeliers die toch nog wegen doen dit
meestal op elektronische rekenweegschalen die heel
precies het juiste gewicht aangeven. Peter Sluisman
neemt de toehoorder mee langs 200 jaar metrieke
geschiedenis en vertelt ook hoe de benamingen van
gewichten in de loop van de tijd zijn veranderd.

Aanmelden

De activiteiten van het HOP zijn gratis.
Lezingen zijn gratis toegankelijk.
Graag even aanmelden.
Dit kan telefonisch, aan de balie van de betreffende
bibliotheek of per email:
info@debibliotheekkrimpenerwaard.nl
Lezingen gaan door bij voldoende deelname
(minimaal 6 personen).

Exposities

Herman de Man - t/m 8 augustus
In het kader van de Herman de Man maand zijn in de
vitrines Herman de Man uitgaven te bewonderen uit
de collectie van de heer De Ridder uit Bergambacht.
Daarnaast kun je krantenberichten over de verfilming
van Het Wassende Water bekijken. Bergambacht was
destijds één van de opnamelocaties!
Geloof van alle dag + Quiz! - 10 aug. t/m 11 sept.
In de achttiende en negentiende eeuw was religie in
ons dagelijks leven bijna overal tastbaar en aanwezig.
Bij katholieke mensen uitte zich dat vooral in beelden
van Christus en Maria en andere heiligen, maar ook
wijwaterbakjes en bidprentjes. Bij gereformeerde en
protestantse mensen in tal van andere zaken. Denk
hierbij aan wandtegels in de haard, tabaksdozen,
onderzetters, bestek, knipsels en botervormen. In
de vitrines kun je een aantal van deze voorwerpen
bewonderen én je kennis testen via een vraag- en
antwoordformulier. Lever het ingevulde formulier in vóór
11 september 13.00 uur (Open Monumentendag).
Op zaterdag 18 september om 11.00 uur zal de
Historische Vereniging Bergambacht de voorwerpen
bespreken, de antwoorden doornemen en de winnaar
van een slagroomtaart bekendmaken!
Grote brand - half september/oktober
Documentatie en afbeeldingen verzameld door Roel
Botter over de Grote brand van 100 jaar gleden. Zie ook
de lezing op 12 oktober.
Meten is weten - november/december
Tentoonstelling in november en december met
voorwerpen uit de collectie van Peter Sluisman. Zie ook
de lezing op 30 november.

Historisch Café

Op zaterdag 13 november en zaterdag 11 december kun
je tussen 11.00 tot 13.00 uur terecht bij het historisch
café, dat wordt voorgezeten door bestuursleden van
de historische verenging. Heb je vragen, wil je foto’s,
voorwerpen of documenten komen brengen, ben
je benieuwd naar de activiteiten van de historische
vereniging of wil je gewoon een kopje koffie doen en
bijkletsen, schuif vrijblijvend even aan.

